Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos

Reunião em 12 de março de 2015
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Margareth da Silva, Universidade Federal Fluminense
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas

Sumário dos assuntos tratados:

1. Aprovação da ata da reunião anterior.

2. Foi definido que a Resolução n.º 39 do CONARQ (“Estabelece diretrizes para a
implementação de repositórios digitais confiáveis [...]”) será modificada, com a inclusão de dois
novos artigos, alterando a ementa e o caput, para estender a abrangência das diretrizes para
arquivos correntes e intermediários.

3. Orientação técnica sobre metadados de correio eletrônico:
a. Vanderlei apresentou os registros das discussões entre os membros responsáveis pela
elaboração da minuta.
b. Cláudia reforçou que seria abordado um conjunto mínimo de metadados, compatíveis com o
SIGAD, isto é, os requisitos mínimos para se gerenciar mensagens de correio eletrônico fora
de um SIGAD (possibilitando um posterior empacotamento para preservação).
c. Determinou-se que seriam utilizados os metadados definidos pelo DoD (Departamento de
Defesa dos EUA) como referência para a gestão das mensagens de correio eletrônico.

4. Glossário
a. A palavra “é” será removida do índice, e a seta que liga os termos terá seu sentido invertido
(do mais geral para o mais específico).
b. João Lima e Vanderlei elaborarão textos explicativos para complementar a apresentação do
Glossário, com explicações sobre as alterações.

c. A nova versão será publicada como 6.0, ainda em março.

5. Orientação técnica sobre o uso de PDF/A:
a. O título do documento foi alterado para “Preservação de documentos arquivísticos:
recomendações sobre o uso do PDF/A”.
b. Alguns membros questionaram por que o formato PDF/A-3 era o único que teria seus
benefícios e limitações apresentados; então, João Lima propôs que essa parte fosse inserida
como um anexo, após as recomendações propriamente ditas, uma vez que não julgava
necessário fazer a mesma análise para os demais formatos (PDF/A e PDF/A-2).
c. Carlos Ditadi dará continuidade ao trabalho, junto com ele.

Reunião em 13 de março de 2015
Local: Arquivo Nacional

Presentes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Augusto Silva Ditadi, Arquivo Nacional
Cláudia Lacombe Rocha, Arquivo Nacional
Eloi Juniti Yamaoka, Serviço Federal de Processamento de Dados
João Alberto de Oliveira Lima, Senado Federal
Luís Fernando Sayão, Comissão Nacional de Energia Nuclear
Marco Aurélio Rodrigues Braga, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Rosely Curi Rondinelli, Fundação Casa de Rui Barbosa
Vanderlei Batista dos Santos, Câmara dos Deputados

Ausências justificadas:
·
·
·

Brenda Couto de Brito Rocco, Arquivo Nacional
Daniel Flores, Universidade Federal de Santa Maria
Neire do Rossio Martins, Universidade Estadual de Campinas

Sumário dos assuntos tratados:

6. Orientação técnica sobre modelos de aplicação para repositórios digitais confiáveis para
documentos arquivísticos:
a. O tiltulo do documento foi alterado: “Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com SIGAD”.
b. Decidiu-se que a introdução deveria ser reescrita, dando ênfase à “costura” entre o
repositório digital confiável de documentos arquivísticos e o SIGAD.
c. Propôs-se substituir a o termo “repositório digital confiável de documentos arquivísticos” pela
sigla RDC-Arq, para facilitar a referência a ele.
d. O gráfico que representa o RDC-Arq foi substituído por outro, mais simplificado.
e. Os cenários para documentos em idades corrente e intermediária foram unificados, e serão
atribuídos exemplos a cada um deles.

7. Eloi sugeriu que se fizesse um documento (resolução ou orientação técnica) sobre
assinatura digital. João Lima sugeriu que fosse trazido um especialista para explicar detalhes
técnicos das novidades implementadas na assinatura digital.

8. A próxima reunião da CTDE ocorrerá na primeira quinzena de junho.

TAREFA
Alinhamento entre a orientação
técnica e a resolução n.º 39 (anexo)
quanto à forma de se referir aos
repositórios digitais confiáveis de
documentos arquivísticos – ou
repositórios arquivísticos digitais
confiáveis –, e quanto à adoção da
sigla RDC-Arq.
Versão do glossário consolidando
as alterações aprovadas na reunião,
e sua publicação.
Alteração do texto da resolução n.º
39 do CONARQ, estendendo a
abrangência das diretrizes.
Minuta da orientação técnica sobre
PDF/A para análise na próxima
reunião.
Minuta da orientação técnica sobre
cenários de uso de repositórios
digitais confiáveis, de acordo com
as decisões da reunião, para
aprovação na próxima reunião.
Minuta da orientação técnica sobre
metadados de correio eletrônico,
para análise na próxima reunião.

RESPONSÁVEL(IS)
Todos os integrantes

PRAZO
junho

Vanderlei e José Márcio

março

Carlos Ditadi

junho

Carlos Ditadi e João Lima

junho

Cláudia, Eloi e Rosely

junho

Daniel
Flores,
Marco
Aurélio e Vanderlei

junho

Rio de Janeiro, 23 de março de 2015.

José Márcio Batista Rangel
Relator

Claudia Lacombe Rocha
Presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos

